На основу члана 145. став 1. Закона о платним услугама („Службени
гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 59. став 2. Закона о
Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004,
85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ‒
одлука УС и 44/2018), гувернер Народне банке Србије доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛА РАДА КЛИРИНГ ПЛАТНОГ
СИСТЕМА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
1. У Правилима рада клиринг платног система Народне банке
Србије (Г. бр. 4775 од 3. јула 2015. године и Г. бр. 7201 од 22. августа
2018. године), у тачки 15, тачки 16. став 1. одредба под 2) и тач. 31. и 32.
речи: „којим се уређује издавање, размена и заштита налога за пренос“
замењују се речима: „којим се уређују издавање, размена и заштита
порука“.
2. У тачки 41. став 4. после речи: „телефаксом“ додају се речи: „или
имејлом“.
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
„У случају да учесник рекламацију из става 4. ове тачке доставља
имејлом, ова рекламација доставља се као скенирани оригинални
документ, и то са имејл адресе лица за контакт с Клиринг НБС системом
на имејл адресу коју Народна банка Србије користи за обавештавање
учесника о продужењу рада RTGS НБС система, уз претходну најаву
телефонским путем од стране тог лица за контакт.“.
Досадашњи ст. 5. до 9. постају ст. 6. до 10.
3. У тачки 43. после речи: „накнаду за извршене услуге“ додају се
речи: „и има право да ради наплате те накнаде задужи рачун учесника
који се води код Народне банке Србије“.
4. После тачке 43. додају се тачка 43а. и наслов изнад те тачке, који
гласе:
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„Средства обезбеђења, новчане казне
и одговорност за штету
43а. Народна банка Србије, у складу са законом којим се уређују
платне услуге и законом којим се уређује финансијско обезбеђење, има
заложно право над свим новчаним средствима учесника која се воде на
свим његовим рачунима у RTGS НБС систему, ради обезбеђивања свих
садашњих и будућих потраживања Народне банке Србије према
учеснику у вези с његовим учествовањем у Клиринг НБС систему.
Oдредбе правила рада RTGS НБС система о стицању и
остваривању заложног права Народне банке Србије ради обезбеђења
њених потраживања која настану у вези с радом тог платног система,
сходно се примењују и на стицање и остваривање заложног права из
става 1. ове тачке.
Независно од примене тачке 39. ових правила, Народна банка
Србије може учеснику који не поступи у складу са обавезом утврђеном
овим правилима или уговором који је закључио с Народном банком
Србије о прикључењу у Клиринг НБС систем, изрећи и наплатити
новчану казну сходном применом одредаба правила рада RTGS НБС
система о изрицању и наплати новчане казне због поступања супротног
обавези утврђеноj тим правилима или уговору закљученом с Народном
банком Србије о прикључењу у тај платни систем.
Одредбе правила рада RTGS НБС система којима се уређује
одговорност учесника за штету у вези с радом тог платног система
сходно се примењују и на одговорност учесника за штету у вези с радом
Клиринг НБС система.“.
5. Ова одлука објављује се на интернет презентацији Народне
банке Србије и ступа на снагу 22. октобра 2018. године.
Г. бр. 8560
17. октобра 2018. године
Београд

Гувернер
Народне банке Србије
др Јоргованка Табаковић, с.р.

